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Kitaplar, ilim ve fikir dünyasına açılan kapılardır. İnsanın ken-
dini tanıması, içinde yer aldığı cemiyeti kavraması, böylece yeryü-
zü macerasına katılması, ,ancak kitapların dünyasına girmekle müm-
kün olur. Aile Araştıfm~ Kurumu, bu kitap dünyasına "Özel amaç-
lı", ama çok önemli bir seri yayınla katılarak yeni bir hizmeti baş-
latmış bulunuyor. Türk cemiyetinin temel taşı olan aile, bütün yön-
leriyle bu yayın serimizin konusu olacak.

Aileyi oluşturan sosyal ve kültürel değerlerimizin yüceliğinden
bahsediyor, aile kurumunun cemiyetimizin en büyük manevi zen-
ginliğini teşkil ettiğini söyıuyoruz. Bu çok değerli manevi serveti-
mize ait bilgilerimizin birçoğu ne yazık ki eski ve yetersiz. Bugün,
başta üniversitelerimiz olmak üzere bir dizi kuruluş, aileyi çeşitli
yönleriyle ele alan araştırmalar yapıyor,. bu konudaki bilgileri ye-
niliyorlar. Bu bilgilerin pek çoğu üretildiği çevrelere sıkışıp kaldığı
için halka ulaşmıyor.Biz,.yaşamaya b.aşladığımız bilgi çağLilebir-
likte; bilim, felsefe, edebiyat ve sanatın bir avuç seçkinler zümresi
içinde dolaşıp durduğu dönemlerin de artık sona ereceğineinanmak
istiyoruz.

Bu inançla "aile" ile ilgili elde edeceğimiz bütün bilgileri yayın-
lar haline dönüştüı:eceğiz. Aile kitapları serimiz "Bilim", "Aile Eği-
timi", "Halk Kitapl~rı" ve "Tanıtma" dizileri olarak dört alt grup-
tan meydana geliyor.1 Bu dizilerimiz vasıt~!yla en yeni bilimsel araş-
tırmaları genişkitlelere duyuracagiz. Aile feı:tJeriniiıaile içi eğitimi
ile ilgili yerli ve yabancı temel eğitim kitaplarından seçilmiş zengin
bir kolleksiyonu, a{lekitaplıklarına kazandıracağız. H?:ı! kitapları
dizimiz, konuları ve rahatça okunup anlaşılabilecek üsluplarıyla ge-

, niş halk kitlelerinin aile konusundaki başucu kitabı olacaktır.
Bu yayınlardan beklediğimiz, cemiyetimizi yaşatan ve ebediy-

yen yaşatacak olan kendi sosyal gerçeğimizeait değer hükümlerini;
zeka ve kÜıtürün, ilim ve sanatın ilgi alanında, her an taze tutmaktır.

Türk ailesinin durmadan değişen dünya şartlarına, kimliğini ko-
ruyarak uyum sağlaması, bu değerlerin toplumun bütün fertleri ta-
rafından paylaşılarak korunmasına bağlıdır.

Her bakımdan güzel neticeler vadeden bu teşebbüse, ilim, fikir
ve sanat adamlarımızın da beklenen katkıları sağlamasını temenni
ediyorum.

Aile Yayınları serisinin, bugünkü ve yarınki nesillerin düşünce
ve zevk olgunluğuna kalacağı zenginlik ise, milletçe' elde edeceği·
miz en büyük kazanç olacaktır.

Cemil ÇiÇEK
Devlet Bakanı
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Annenin bebeğine mınldanmağa başladığı ilk nağmeli söz:
Ninni.

Ninniler. .. Beşik türküleri.. Annelerin. bebeklerine sunduğu
dualar .. Anne şefkatiyle yoğrulan duygulu sözler ..

Konuşmasını bilmeyen bebeğin dili olur anne, ninnilerle. Bebeği
için d~ konuşur. Kalbinden bebeğin kalbine bir ırmak akmağa başlar ..
Ninni ırmağının kıyılarında anneyle bebek birbirini seyreder doya-
sıya ...

Kokunun, rengin farkında olmayan bebek için ninni bir sestir.
Mını mırıI, okşayan, rahatlatan anne konuşmaları. Bebeği okşayan el
anne eli, kulağındaki ses anne sesi. Konuşan anneyle gözgöze geldiği
anda gülücüklerini sunar bebek. Anne gülümser. Yalnız anneler yaşar
bu duyguyu. Ve hep bu duygu dünyasının kıyıcığında hece hece doğar
ninniler ..

. Anne ile bebek arasındaki sır nedir? Bebeğiyle konuşmasını bi-
len annelere sormalı bunu. Bebek dili'nin alfabesini yazan annelere.
Anne hayalinde canlandırır bu dili önce. Sonra resimlere dönüştürür
ninnilerini. Her anne bebek dili 'nin alfabesini çizgiyle renkte anlatır.
Sütbeyazı fırçalarla bebek alfabesinin kitabını yazar. Annelerin bebek-
lerine adadığı bebek kitaplarında uçsuz bucaksız bir dünya vardır.



Ninnilerle kurulan bu dünyada insanoğlunun varoluş felsefesi gizlidir.

Bebek ağlamak için mi doğar. Ve doğar doğmaz niçin ağlar be-
bekler? Ağlamadan doğan bebek vardır elbette. Ama çoğunlukla be-
bekler dünyaya gelişlerinin müjdesini ağlayarak verirler bize. Bebeğin
ağlaması boşuna değildir. Bebek, doğar doğmaz, acı-tatlı gelecek gün-
lerin fo~oğrafına bakar sanki. Veya bu fotoğraflar görünür, gösterilir
ona. Gördüklerine hayretle bakar. Gözleri iri iri açılır. Yumar gözlerini
ve ağlar ağlar ağlar. Ağlayan bebeğe ninnilerle eşlik eder anne. Bebek
ağlar, anneler ninni söyler. Annenin bebeğine adadığı kitabın sayfaları
yazılmağa başlar.

Ağlayan bebeğin susması için annelerin keşfettiği en sihirli
anahtar: Ninni .. Dünyanın dört bucağında ninnilerle uyutur ve büyütür
bebeklerini anneler. Bu yönden annelere özgü bir duyarlığı yansıtırlar.
Her toplumun ninni söyleyişi farklılıklar gösterir. ~u bir zenginlik,
çeşitliliktir aynı zamanda. Nağme ve ses çizgisi bakımından dünya
ninnileri annelerin boyadığı bir samanyolu gibidir.

Annelerimizin çağlar boyu söylediği, bugün de söylemeyi sür-
dürdüğü ninnilerimizin makamı hicaz, ritmi ise sofyandır. Basit ve
monolOn ezgilerle yoğrulan konuşma dili, anc'enin duyarlığına göre

. ahenge ulaşır. İlk ninni söyleyen anne, hicaz makamının ses çizgilerini
bulmaya çalışır. Bu çizgi boyunca bebeği büyüyene kadar ninni
söylemeyi sürdürür.

Ninni, bebekleri uyutmak ve avutmak için söylenilen bir çeşit
anne türküsü. Prof. Dr. Amil Çelebioğlu'nun tanımı ise daha geniş bir
çerçeve sunuyor: "Ninni en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar
annenin çocuğuna onu kucağında ayağında veya beşikte saHayarak
daha çabuk ve kolay uyutmak için yahut ağlamasını susturmak için
hususi bir beste ile söylediği ve o andaki halet-i ruhiyesini yansıtır
mahiyette umumiyede mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir
çeşit türküdür." Süt emen bebeklerini uyutmak için annenin içini dök-
tüğü, konuşma dilinin şiire yaklaşan anlatımıyla söylenir ninrıiler.

Ninni söyleme alışkanlığı anneyi de rahatlatır. Bebek emzirilip .
kundaklandıktan sonra salıncakta, beşikte veya kucakta sallanıp uyu-



tulmağa çalışılırken üzden pese doğru nağmeli söyleyişe ulaşır nin-
niler. Anne ezberindeki ninnileri söyledikten sonra bebek uyuma-
mışsa, manileri, türküleri, şarkıları ve gelişigüzel konuşma parçalarını
da ninniye dönüştürür. Bebekler ninnilerin sözlerinden çok nağmeli
söylenişlerinden hoşlanırlar. Annenin dilinden dökülen bu nağmeli
sözler, beşiğin sesine karışır. Bebek kundakta uyutuluyorsa, annenin
eli, kundağın üzerinde ninnin in ritmine göre bebeği okşar. Ninnilerin
etkisi eigili söylendikleri oranda artar. Buna rağmen genellikle konuş-
ma dilinin özellikleri hakimdir ninnilere. Anne yer yer bebeği ile ko-
nuşur. Kendi duygu, hayal ve düşüncelerini bu sırada dile getirir. Se-
sini bebeğin ağlamasına, gülmesine ve konuşmasına göre ayarlar. Be-
beğin ağlamasının durması veya uyumasıyla anne nin ni söylemeyi bı-
rakır, uyumağa başlar ..

Ninniler yalnızca ağlayan bebeği susturmak veya bebeğin uyu-
ması için söylenmez. Bebeğin kundağa sarılması, hoplatılması, sevil-
mesi sırasında da söylenirler.. Okşamalar ve avutmaçlar dışında bebe-
ğin emeklernesi, yürümesi, konuşmaya başlaması,dişinin çıkması sıra-
sında söylenilen ninnilerin sözleri bu türün en duyarlı örneklerini
oluşturur.

Ninni en az iki mısradan meydana gelir. Ninnilerin zengin ses ve
kafiye düzenleri vardır. "Dandini dandini dastana, e yavruma e, ninni
derim, ninnisine ninnisine", gibi sözlerle başlar ninniler. Anne bebeğe
söyleyeceklerini bu terennümlere sığınarak hazırlar. Sözler başlangıçta
tekerleme duygusunu verir. Ama anne kısa bir hikaye anlatmak iste-
mektedir. Bu hikayeyi ninnisinin son iki mısraına saklar. Bu yönüyle
ninnilerin başlangıç sözleri hikayenin şemsiyesi gibidir. Hikayeyi yu-
muşatmak için de "e e e, nen nen nen, uyu yavrum ninni, uyusun da
büyüsün,tıpış tıpış yürüsün ninni", sözleri kullanılır. Ninni sonlarında-
ki sözlerle ninni hikayesi güler yüzlü durum~ getirilir.

Ninni söyleyen annenin sesine yanık bir ezgi karışır .. Pupa-
yelken bir gemiyle yola çıkar anne. Yanında kundağı, kundağındaki
bebeğiyle, dalıp gider geçmişe .. Aynı zamanda geleceğin resmini çizer
söylediği ninnilerin sözleri. Yalnızca uykuyu çağırmaz ninniler.. Nin-
nilerde annelerin özlemleri, dilekleri, acıları, sevinçleri gizlidir. Anne



günlük işleri arasında bebeğine ninni söylemeyi ihmal etmez. Bu anne
için psikolojik bir ihtiyaçtır. Hem de bir görevdir. Bebek büyüyünceye
kadar ve tutkuyla ninni söylemeyi sürdürür. İç dünyasını yansıttığı bu
duygulu sözlerle anne ile bebek arasında bir duygu bağı kurulur. İşte
ninnilerin dokuduğu pembe tÜ!perde ..

Zengin bir gelenektir ninni geleneği. Yaşayan en canlı sözlü
gelenek hem de. İçten bakışla ninnilerimize eğilmedikçe bu anne ede-
biyatını kavramak çok zor.

Ninnilerde sözkonusu olan bebekler değildir yalnızca. Ninniler
aynı zamanda kültürümüzün en duygulu söz kümelerini oluşturuyor.
Annelerin kurduğu bu dünyada bizden renkler, sesler, esintiler var.
Tıpkı masallarımızda olduğu gibi, dünle bugün, bugünle gelecek nin-
nilerimizde de içiçe. Annelerin geleceği dokuyuşu, özlemleri,dilekleri,

- nakışlanmış bu duygulu sözlere.

Anne bebekle bütün topluma seslenmeyi de başarır söylediği
ninnilerle. Kucağındaki bebekte geleceğin rüyasını görür. Varolu-
şunun sırlarını açıklar .. Dağa, çiçeğe, kuşlara seslenir. Taşı konuştumr,
yıldızları avucunun içine alır. Hepsini bebeğin e armağan eder sonun-
da. Kalbini sunduğu bebeği yaşama sevincinin simgesi durumuna
geçer. Umutlanır. Sevginin gökçe çiçeğini kundağında büyüttüğünün
farkındadır. Acılarını unutur bebeğini okşarken. Hasretini uçurur
bebeğinin ağlaması.

Yuvayı ısıtan, anne sesinin sıcaklığıdır. Ninni ev için bir şen-
liktir..

Ninni dinleyerek büyüyen bebeklerin çocukluk çağında daha
kolay konuştukları biliniyor. Hatm kelimelerin anlamını daha kolay
sezdikleri ileri sürülüyor uzmanlarca. Oysa ninnilerin bebekler üze-
rindeki etkileri sözlerden çok musiki yönünden olmaktadır. İlkmusiki
zevkini bebeklik çağında dinlediği ninnilerde tadar bebek. Bir ömür
boyu bu sesin peşinden koşar .. Bu yönüyle ninniler çocuk ruhunu
besler, süsler, donatır. Çocuk ruhunu kanatlandıran bu söz ve nağme
pınarı aynı zamanda çocuk kalbini duyarlı hale getirir. çocuğun dün-
yasına zenginlik katan ninniler bir armağanın tacını örer. Ninnilerle



büyüyen betek, bebeklik çağİnın sonunda kısa sürede konuşmağa
başlar. Annesinden duyduğu kelimeleri tekrarlar. Eksik çıkardığı ses-
lerle bütünü yakalama yarışına başlar.

Bebeklik çağında dinlediğimiz hiç bir ninniyi hatırlaYamayız.
Ama dinlediğimiz ninniler ruhumuzun alt katmanlarında bir yerlerde
kayıtlıdır sanki. Ninni söyleyen bir annenin sesini duyar duymaz ninni
plağımız dönmeye başlar ansızın. Annemizden dinlediğimiz ninnileri
duyar gibi oluruz. Büyüsüne kapılırız bu bebeklik çağı hatıralarının.
Bebekken de farkında değildik ninni sözlerinin. Tekrar duyduğumuzda
da. Ama bebeklik kokumuzun sindiği bu sözlere içirniz kaynar. Şahda-
manmızdan içeri girerler. Annemize koşarız .. Ninnilerin bebeklik
çağından sonraki gücü burada. Hele annemiz aramızdan ayrılmışsa,
duyduğumuz bir ninni sesi bizi alip götürür bir yerlere ..

Günümüzde ninni geleneğimiz canlılığını koruyor. Belki yeni
ninniler söylüyor anneler. Aslında önemli olanda bu. Yeni duyarlıklar,
yeni konular ekleniyor bu türe. Kendi içinde zenginleşiyor ninni
edebi yatımız.

Yine de ninnilerin sözleri kadar söylenişlerinin de önemli bldu-
ğunu hatırlamakta fayda var. Annelerin bebeklerine fazla zaman ayıra-
madıklarını sık sık duyarız. Oysa ninniler bebeklere günlük yaşantının
akışı içinde değişik zamanlarda söylenir, mınldanılır. Bir de konunun
trajik bir yönü bulunuyor: Ninni bilmeyen annelerin de olabileceği
gerçeği. Aslında her anne ninni söyleyebilir. Hem de hiç söylenmemiş,
yeni ninnileri .. Bu antolojiyi, bu açıyı bir ihtiyaç olarak gördüğümüz
için hazırlanması düşünüldü. Öncelikle kolay söylenebilen sözlerden
oluşan ninnilerin seçilmesine özen gösterildi.

Ninni Bebeğim Ninni adını verdiğimiz bu kitapta adlarını bil-
mediğimiz annelerin ninnileri yer alıyor. Ninnileri bebeklik çağının
gelişim evrelerine uygun bir düzen içinde sıraladık. Ayrıca kitabın son
bölümünde ninni şiirlerinden örnekler yer alıyor. Ninniler annelerin
bebçklerine armağan ettikleri şiirlerdir. Ninni şiirlerini ise annelere
sunuyoruz ...









Ak kundağa doladım,
Allah'ıma adadım,
Bir Mevla'dan diledim.

Ninni yavrum, ninni!

Ha, ha, ha Allah,
La ilahe illallah.
Uyusun da büyüsün,
Tıpış tıpış yürüsün,
Ha, kU, ha yavruma,
Ninni diyeyim büyüsün.

Nenni derim özüne,
Uyku gelsin gözüne,
Melekler himmet etsin,
Benim körp"ekıZlma!

Uyusun yavrum ninni,
B-üyüsün yavrum ninni!

Evlerinin önü çukur,
Çulhalar ipek dokur,
Altın elli kitap okur.

Büyü de oku ninni,
Uyu da büyü ninni!



Kale kaleye karşı,
Kalenin içi çarşı,
Etme bu kötülüğü,
Dosta düşmana karşı.

Nenni de yavrum nenni!

Kargalar dolaşıyor ovada,
Yiğitler koşuşuyar tarlada,
Uyu yavrum, büyü ninni,
Atlı yiğit yaya gelmez ninni!

Ninni desem beni yakar,
Beşiğinde güller kokar,
Kötü sözler hatır yıkar.
Ninni yavrucağım ninni!

Yeryüzünde ufak taşlar,
Gökyüzünde uçan kuşlar,
Meyve vermez kuru ağaçlar.
Ninni yavrum ninni!

Aktır oğlumun aklığı,
Öter dağların kekliği,
Görmesin çocuğum yokluğu!

Ninni, ninni, yavrum ninni!



Bahçelerde olur bakla,
Güvercinler atar takla,
Mevlam yavrumu bağışla.

Ninni yavrum ninni!

Bebeğin beşiği demir,
Içindeki yatan emir,
Allah versin uzun ömür,

Ninni yavrum ninni, ninni!

Bizim dağlarımız meşe,
Soyumuz sopumuz paşa,
Yavrum sen binbir yaşa.

Ninni yavrum, ninni sana!

. çocuğum beşikten bakar,
Sütüm ılgıt ılgıt akar,
Inşallah ocağım yakar.

Ninni gonca gülüm ninni!

Dandini dandini danadan,
Bağışlasın yaradan,
Hak saklasın nazardan;
Uyusun da büyüsüyt,
Eksilmesin aradan.



Dandini dandini danadan,
Bir ay doğar anadan,
Ba8ışlasın yaradan,

E, e, e yavruma ninni!

Dandini dandini danadan,
Bir ay doğmuş anadan,
Bağışlasın yaradan,
Eksilmesin aradan.

Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni!

Dandini dandini danadan,
Vaz geçilmez anadan,
Sen sabır ver yaradan,

Ninni yavrum ninni!

Dandini dandini taşlasın,
Hak seni bağışlasın,
Kuyumcular biriksin,
Odam nakışlasın, ninni!



Dere boyu saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yavruma gül demem,
Gülün ömrü az olur

E, e, e, e ...

E, e, e, dedim eledim, .
Ak beşiğe beledim,
Kızımı hak 'tan diledim.

Uyusun yavruni ninni!

Hey gül ağacı, gül ağacı,
Yaladım yaprağ ın ac ı,
Tutmasm seni sancı,

Ninni yavrum sana ninni!

Hil, hil, hil, Allah
Iyilik sağlık ver Allah
Uyusun da büyüsün inşallah,
Tıpış tıpış yürüsün m1ışallah.

Hil, hil, hUAllah
Sen uykular ver Allah,
Sen uykular vermezsen,
Iyilik sağlık ver Allah, ninni!



Kavak kavaktan uzundur,
Dalında biten üzümdür,
Inşallah ömrün uzundur.

Ninni yavrum ninni!

Nennisine neledim ben,
Al kundağa beledim ben,
Hak'tan ömür diledim ben.

Yavrum nenni kuzum nenni!

Ninni dedim ben sana,
Uyu yavrum sen bana,
Allah sabırlar versin,
Hem sana hem de bana, ninni!

Ninni desem neMr olur, ninni,
Güt açılır bahar olur, ninni,
Ben yavruma gül demem,
Gülün ömrü az olur, ninni!

Ninni diyeyim uyusun,
Gözünü güller bürüsün,
Mevlô:m ömür ver yürüsün.
Ninni kuzum sana ninni!



Ninni ninni nineden
Bağışlasın yaradan,
Ayırmasın anadan.

Ninni yavrum ninni!

Ninnilerin benim olsun,
Uykularım senin olsun,
Akar sular ömrün olsun,

Ninni yavrum, kuzum ninni

Ninnilerle belediğim,
Bir Mevld'dan dilediğim,
Al bagırdak doladığım,
Uyuyasın kuzum ninni,
Büyüyesin kuzum ninni,
Yaşayasın yavrum ninni!

Şimdi yavrum uyur, ninni,
Uyur da büyür, ninni,
Sen rahatlık ver Allah'ım, ninni,
Yavrumu uykuya doyur,ninni!



Uyu gözlerin süzülsün,
Alnına devlet yazılsın,
Kara yazılar bozu/sun,

Ninni kuzum ninni ninni!

Uyudukça uykun gelsin ninni,
ninni,

Ağla yavrum baban duysun ninni,
ninni,

Büyüdükçe aklın ersin ninni,
ninni,
Ninni nazlı yavrum ninni.

Uyusun da büyüsün ninni,
Büyük hanımlar olsun ninni,
Ak yazılar yazsm ninni!

E, e, e, e ninni, ninni, ninni!

Yola yolladım seni,
Yollar yormasm seni,
Hızır elinden tutsun,
Bana yollasm seni.

Ninni bebeğim ninni!







Ağlama yat iki gözüm,
Beşik olsun sana dizim,
Uyusana körpe kuzum,

Uyu yavrum ninni ninni!

Atım kaldı derede,
Beni yavrum bekletme,
Uyu yavrum ninni,
Anneni artik üzme!

Ninni yavrum ninni!

E yavruma e, e, e.
Uyusun da büyüsün ninni,
Bayramlarda yürüsün e, e" e.
Ağlama yavrum ağlama,
Üç gün kaldı bayrama!

Ninni yavrum ninni, ninni!

Göle indim göl susuz,
Ela gözler uykusuz,
Ağlama yavrum ağlama,
Baban kalır uykusuz!



Haydi sen de yum gözünü,
Minicik yavrum ninni,
Artık yeter sus ağlama!

Minicik yavrum,ninni!

Nenni nenni ne seslenir,
Keklik kafeste beslenir
Yavrum büyürse uslanır,

Ninni ya'ırum ninni!

Ninni dedikçe seslenir,
Altın kafeste beslenir,
Yavrum küçüktür uslanır.

Ninni yavrum ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!

Ninni ninni, ninni ninni,
Ağlama uyusun kendi,
Ninni ninni, ninni ninni,
Ninni ninni, ninni ninni!



AMdf kızım liMdf,
Kızım gözlerini kapadı,

Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni!

Asmaya astım salıncak,
Eline de verdim oyuncak,
Benim oğlum uyuyacak,
Uyuyacak da büyüyecek, ninni!

Ay gökte bak gülümser,
Minicik yavrum ninni,
Her yıldız sana uyu der,
Minicik yavrum ninni!

Bahçeye kurdum salıncak,
Eline verdim oyuncak,
Yavrum ne zaman büyüyecek?

Ninni yavrum ninni, ninni!

Ay soldu ninni,
Kayboldu ninni,
Yavru kuş ninni,
Kayboldu ninni,



Yavru kuş ninni,
Uyumuş ninni,

Yum gözlerini ninni,
Gül yüzlü yavrum ninni!

Biricik yavrum ninni,
Sesleniyor yıldızlar,
Yum gözlerini ninni,

Ninni yavrum ninni!

Bahçelerde filbahri ninni,
Gül güzellerin yari ninni,
Güzeloğlum büyüsün ninni,
Benim kuzum büyüsün ninni!

Benim yavrum uyusun ninni,
Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni,
Ninni yavrum, ninni yavrum!

Benim yavrum, uyuyacak,
Uyuyup da büyüyecek,
Annesini çok sevecek,
Yaşa kuzum, yaşa ninni!



Çardağa kurdum salıncak,
.Eline de verdim oyuncak,
Uyusana a yumurcak!

Uyu yavrum ninni!

çaya vardım çay susuz,
Göle vardım göl susuz,
Benim oğlum uykusuz,

Uyusun oğlum ninni!

Dağa gittim dağlar uyur,
Dağda tavşanlar uyur,
Yola geldim yollar uyur,
Yolda yolcular uyur,
Evde de oğlum uyur.

Dağa vardım dağ uyur,
Dağda tavşanlar uyur,
Ben yavruma. e derim,
Yavrum beşikte uyur.

Dandini dandini danalı bebek,
.Beşiği yeşile boyalı bebek,
Uyusun uyusun büyüsün,



Dandini dandini dastana,
Danalar girmiş bostana,
~yusun da benim kızım ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!

E... e... e... e...
Piş, piş, piş,
Ninni benim oğlum ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!

Evde ışıklarsöner ninni,
Gökte yıldızlar yanar ninni,
Dağdan iner kuzular ninni,
Kararır coşkun sular ninni,
Gökte ay dede güler ninni,
Uyu yavrum uyu der, ninni,
Gece göklerden indi ninni,
Bu akşam öbek öbek ninni,
Yıldızlar birer biçek ninni,
Rüyanı süsleyecek ninhp



Gidin bulutlar gidin, .
Oğlumun babasına haber edin,
Oğlumun uykusunu çalmışlar,
Uykusunu helal edin!

Hey ninnice ninnice,
Konuşur kuş dilince,
Benim bebeğim yürüyecek,
Uyuyup da büyüyecek ninni!

Bahçeye kurdum salıncak.
Mini mini yavrum uyuyacak,
Yatsın kalsın uyusun,
Uyusun büyüsün yavrum!

Ha ha dedim bir Allah,
Sen uykular ver Allah,
Oğlum büyür inşallah,
Herkes desin maşallah!

Ha ha ha Allah,
Sen uykular ver Allah,
Uyusun da büyüsün maşallah,
TıplŞ tıplŞ yürüsün inşallah.



Ha, ha, kU gelir,
Çeşmelerden su gelir,
Uzun uzun yollardan,
Yavruma uykular gelir!

Kapıya kurdum salıncak,
Eline de verdim oyuncak,
Uyusun da büyüsün yavrucak,

E, e, e kıZlma ninni!

Maniler mani olsun,
Uykular senin olsun,
Küçük yavru benim olsun.

. Uyusun da büyüsün ninni!
Nenni nenni nen kuşu,
Çıkamadım yokuşu,
Neredeyse gelsin,
Benim kıZlmm uykusu.

E, e, e, e!

Ninni dedim bezlerine,
Uyku girsin gözlerine,

Ninni yavrum ninni!



Ninni dedim büyüsün,
Küçük yavrum uyusun,
B u ninni sesine,
Dağ ile taş uyusun!

Uyu yavrum uyu,
Büyü yavrum büyü!

Ninni dedim uyur musun?
Sen rüya da görür müsün?
Kalkar beni bilir misin?

Ninni kuzum ninni!
Ninni derim dağlar uyur,
Ovadaki sular durur,
Benim yavrum şimdi uyur,

Ninni yavrum sana ninni!

Ninni derim uyuturum,
Uykularla büyütürüm,
Kuzularla yürütürüm,

Ninni gonca gülüm ninni!

Ninni desem dağlar uyur,
Dağlarda Weler büyür,
Benim yavrum kalkar yürür,

Ninni yavrum ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!



Ninni desem ninni bilmez,
Uyuyup uykusuna doymaz,
Uykunun kıymetini bilmez,

Ninni kuzum ninni!

Ninni diyip uyutayım,
Uyutup da büyüteyim,
B üyütüp de yürüteyim,

Yavrum uyusun ninni,
E, e, e, e!

Ninni ipek yumağım,
Beşik sana kucağım,
Yat uyu kuzucağım,
Sevenler sevgilisi,
Dost yadigarı ninni!

Ninni ninni ninice,
Uyu yavrum rahatça.

Ha, ha, ha!



Ninni ninni ninnisine,
Uyku gelsin kendisine,
Ninni ninni nineli bebek,
Uyusun da büyüsün analı bebek!

Ninni ninni ninnisi var,
Yavrumun gözünde uykusu var,
Uyusun da büyüsün ninni,
Üstüne püller bürüsün ninni!

Ninniler senin nazına,
Uykular gelsin gözüne,

Ninni yavrum ninni ninni!

Ninnilerim benim olsun,
Uykularım senin olsun,
Küçücük kızım uyusun,
Yüzünü güller bürüsün!

Rüzgarlar ftsıldar ninni,
Gözünde uyku var ninni!
Yum artık gözlerini ninni,

Biricik yavrum" ninni!



Sessizce gir yuvana,
Küçücük bir kuş gibi uyu,
Ay söyler ninni sana,
Sen de rahatça uyu,
Göklerdeki melekler,
Her gece seni bekler,
Uyursan tez büyürsün,
Bizi de güldürürsün,

Uyu yavrum ninni!

Uykulara yatırayım,
Ninnilere batırayım,
Ben yavrumu uyutayım,

Ninni yavrum ninni!

Uyu bebeğim,
Benim nazlı meleğim,
Dağda tavşanlar uyudu,
Evde koşanlar uyudu,
Ninni bebeğim,
Ninni nazlı meleğim!



Uyu çiçeğim,
Ilenim güzel peteğim,
;ökte yıldızlar uyudu,

Ileşikte kızlar uyudu,
Ninni çiçeğim ninni,
Ninni ipeğim ninni.

Uyu yavrum büyüyesin,
Büyüyüp de yürüyesin,
Güzel güzel oynayasin.

N inni yavrum ninni!

Uyusun büyüsün yavrum,
Cici/erini giysin yavrum,
'fıplŞ tıplŞ yürüsün de ninni,
!!oppalara gitsin de ninni,

E, e, e, e!

Uyusun da büyüsün ninni,
Mışıf mışı/ uyusun ninni,
Akşama babası gelince,
'fıplŞ tıplŞ yürüsün ninni!



Yağmur yağar taşta kurur,
Altın saat beşte durur,
Benim yavrum şimdi uyur,

Ninni yavrum ninni!

Yavruma ninni ninni,
Kuşlar yuvaya sindi
Benim yavrum uyur şimdi,
Uyur da büyür şimdi ninni!

Yavrumun ninnisi var,
Kuzumun uykusu var,
Uyusun da büyüsün,
Tıpış tıpış yürüsün,

E yavruma e, e!







Alaylz .alaylı alaylz bebek,
Maşrabası kalaylı bebek,
Mama getir bey babası,
Yavrum uyuyup büyüyecek!

Baban beşik yaptırmış,
Uyutayım .seni,
Annen şeker getirmiş,
Besleyeyim seni.

Ninni yavrum ninni!

Çalı çırpı yuvası,
Mama getir babası,
Atta götür anası,

Uyu yavrum ninni!

Dandini dandini dan kuşu,
Çalı diken yuvası,
Atta gitmiş bey babası,
Mamalar pişirmiş hanım ninesi,
Elinde şeker halkası,
Yavrum yesin büyüsün,
Sokaklarda yürüsün,
Hem yürüsün hem büyüsün.



Mini mini yavruma ninni,
Küçücük yavruma hCL. ninni!

Dandini dandini dan kuşu,
Çıkamamış yokuşu,
Asmalarda yuvası,
Mamma getir babası, ninni!

Dandini dandini dastana,
Danalar girmiş bostana,
Kov bostancı danayı,
Yemesin lahanayı,
Lahanayı yememiş kökünü yemiş,
Benim kızım da lokum yemiş!

Dediğim ninniler senin oısun,
Ağun bal dudağın şekerle dolsun,
Türlü türlü miskler gibi koksun!

Ninni yavrum sana ninni!

Fış fış kayıkçı,
Kayıkçının küreği,
Tıp tıp eder yüreği,
Akşamafincan böreği!



Yavrum yesin büyüsün,
Hem büyüsün hem yürüsün.

Hay deve/er develer,
Peynirlidir pide/er,
Yedi yedi dedeler,
Hani bize dediler,
Oğluma uyku verdiler!

Ha, ha hubecik,
Benim yavrum küçücük bebecik,
Kargaların yuvası,
Samanlıktır odası,
Şimdi ge/ecek bey babası,
Getirecek yavruma şeker halkası!

Ha, ha, hil kuşu,
Derelerde su kuşu,
Dikenliktir yuvası,
Çikolata getir babası!

Ha, ha, ha nenni,
Danalar girdi bostana,
Vur bostancı danayı,



Ha, ha, ha sana,
Çeşmelerden su sana,
Benim oğlum uyusana,
Haydi benim oğlum ninni!

Nenni nenni nestaneli,
Cebi dolu kestaneli,
Hanım kızı kaymak ile beslemeli.

Nenni nenni neneli bebek,
Uyusun da büyüsün
Analı babalı bebek!

Ninni ninni ninnice,
Bol soğanlı börülce,
Oğlum yesin doyunca,
Boyu olsun boyumca!

Dandini dandini duna/ı bebek,
Elleri ayakları kınalı bebek,
Bebek girmiş yaşına,
Dal fes ister başına!



Dişini gören aba hu, hu,
Diksin ona bir aba ninni,
Abayı giysin de övve,
Binsin oğlum dolaba, ninni!

Hop getir, hop getir,
Kızıma babası top getir,
Kızım topunu aynasın,
Mini mini gönlünü eylesin, nin "Ii!

Ninni ninni ninnice,
Bol soğanlı börülce,
Anası ister feriice,
Babası ister eğlence!









Dalları budamışlar,
Gülü çok olsun diye,
Odalar hep döşenmiş,
Yavrum gelin olsun diye!

Dandini dandin dağlara,
Kızım çıkmış yaylalara,
Yayla suyu serin olur,
Kızım içer gelin olur!

Dandini dandini danaylık,
Benim oğlum on aylık,
On olmasın beş olsun,
Güzellere eş olsun!

Benim yavrum uyuyacak,
Uyuyup da büyüyecek,
Büyüyüp de yürüyecek,
Anasını güldürecek!

Oğlum büyüyüp evlenecek,
Kol kola yürüyecek,
ller yerlerde gezinecek,

Büyüsün yavrum ninni!



Ninnilerin beni yakar,
Al yanağından baZlar akar,
Büyüyünce evliidım bana bakar!

Ninni yavrum ninni!

Ninni yavrum ninni e, e, e,
Uyutayım büyüteyim e, e, e,
Anasına su taşısın e, e, e,
Babasına odun kessin e, e, e,
Tarlalara gitsin e, e, e,
Büyüsün çalışsın e, e, e,
Dağlara taşlara gitsin e, e, e,
Gelincilik oynasın e, e, e,
Çelik çomak oynasın e, e, e,

Ninni yavrum ninni e, e, e!

Al babası, al babası,
Oğlunu bağrına al babası,
Kitap al da hazırla,
Yavrunu mektebe sal babası!

Beşiğimin altı şişe,
Jçinde yatar paşa!
Nirinilerle uyusun ninni!



Beşikten kalksın büyüsün ninni,
Ninni yavrum ninni!

ıstanbul'dan gelir kayık,
Içi dolu yayın balık,
Beyin oğlu sana layık!

Uyur da büyür ninni,
Benim nazlı yavrum ninni!

Nar ağacı narlanır,
Bal ağacı baltanır,
Küçük yavru büyürse,
Okuyup memur olur!

E yavruma e!

Ninni dedim beşiğine,
Devlet konsun eşiğine,
Hayır çıksın kaşığına!

Ninni yavrum ninni!

Ninni derim uçtan uca,
Yavrum okur olur hoca,
Kendi gül kardeşi gonca!

Uyusun yavrum ninni!



Ninni derim uyuturum,
Ben yavrumu büyütürüm,
Yavrum mekteplik olunca,
Çektiklerimi unuturum!

Ninni desem neler olur,
Gül açılır bahar olur,
Benim yavrum adam olur!

Ninni de yavrum ninnil

Ninni ninni danları,
Çifte yanar mumları,
Hazırlandı yavrumun,
Mektepli esvapları!

Ninni ninni ninniki,
Yıldız saydım on iki,
On olmazsa beşolsun,
Benim oğlum baş olsun'

Ninniler dedim de uyuttum seni,
Bir heves ile yürüttüm seni,
Paşa olsun diye büyüttüm seni!

Uyuyası kuzum ninni,



Büyüyesi kuzum ninni,
Yaşayası yavrum ninni!

Uyu uykun tatlı olsun,
Ninni yavruma ninni,
Iyi uykular seni bulsun
Ninni kuzuma ninni,
Koltukların kitap la dolsun,
Ninni yavruma ninni,
Hafız/ar bülbülü olsun!
Ninni yavruma ninni!

Dandin dandin danalı bebek,
Elleri kolları kınalı bebek,
Çekilin yoldan oğlum gelecek,
Sağına soluna altın saçacak!

Ninni de yavruma ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!









Benim oğlum hopladı,
Daldan armut topladı.
Armut elde oynarken,
'Koynumda uyukladı!

Uyu yavrum uyu,
Büyü yavrum büyü!

Çamdan beşikler oydurdum.
içine güller doldurdum,
Yavrum uyandıkça kaldırdım.

Ninni yavrum ninni!

Dağa gittim dağ uyur.
Dağda tavşanlar uyur,
Suya gittim su uyur,
Suda balıklar uyur,
Eve geldim ev uyur,
Beşikte yavrum uyur.

Ninni benim yavrum ninni!

Dandini dandini danalı bebek,
Parmakları kınalı bebek,
Babası yavrumun uyuyor,
Baş ucunda bir melek!



Ak bezlerle belediğim.
Tülbenilere doladığım.
Beşiklerde büyüttüğüm.

Ninni benim oğlum ninni!

Ah seni gidi yumurcak!
Gezersin kucak kucak.
Sen de oldun ellerin.
Elinde bir oyuncak.
Karşıyaka kordonboyu.
Gel yavrum koynumda uyu!

Bahar gelir yaz gelir.
Yaz gittikçe güz gelir,
Annelerin ninnisi.
Yavrusuna az gelir!

Ninni de yavrum ninni!

Bebeğin beşiği bakır.
Kalkmıyor yerinden ağır,
Ben saflarım [ıngır mıngır,
Yavrum uyur mışıl mışı/!



Elma attım yuvarlandı,
Ninni yavrum ninni,

Gitti beşiğe dayandı,
Ninni yavrum ninni,

Beşiğin ipi kırıldı,
Ninni yavrum ninni,

Beşikte yavrum uyandı,
Ninni yavrum ninni!

Samanlıktan kedi gelir
Uyudukça tadı gelir,
Bey babası şimdi gelir.
Ninni benim oğlum ninni,
Uyusun da büyüsün ninni,
Çimenlerde yürüsün ninni!

Ninni desem ben gülüme,
Has bahçenin bülbülüne,
Seherde öten diline,

Ninni yavrucuğumninni!

Ninni diye yatırdığım,
Sevgi ile kaldırdığım,
Neşe ile büyüttüğüm,

Ninni benim yavrum ninni!



Ninni deyince uyuyacak,
Benim yavrum büyüyecek,
Ninni benim akça yavrum,
Gözleri gökçe yavrum ninni!

Ninni ile uyudu kaldı,
Elma attım yuvarlandı,
Vardığı beşiğe dayandı,
Beşikte yavrum uyandı!

Ninni ninni ha gelir,
Çeşmelerden su gelir,
Ha, ha dedikçe,
Gözlere uyku gelir, ninni!

Ninni ninni niyade,
Iki çifte piyade,
Uykusu geldi ziyade,

Ninni yavruma ninni!

Uyur idin uyandm,
Rüya imiş inandım,
Benim güzel yavrucuğum,
Uykudan mı uyandm?







Ağaçlarda kestane ninni ninni,
Kestane tane tane ninni ninni,
Benim sevgili yavrum ninni ninni,
Bir tanedir, bir tane ninni ninni!

Bağda üzüm keserim,
Tabakta elma yerim,
Ben yavrumu severim!

Uyu benim oğlum ninni!

Benim kızım nar tanesi,
Anasının bir tanesi,
Uykusunun bir çaresi!

Ninni kızım ninni kızım!

Beşiği var boyalı ninni ninni,
Bileği var oyalı ninni ninni,
Üç gün oldu soyalı ninni ninni,
Arıseli çocuğum ninni ninni,
Benim mavi boncuğum ninni ninni!

Bir küçücük teJim var,
Elimde gergefim var,
Bugün yavrumu sevdim,
Bir parçacık keyfim var!



Gökte yıldız oynuyor,
Gözüm yavruma doymuyor,
Ellerde yavru çok ama,
Benim yavruma uymuyor!

Ninni yavrum ninni!

Hop hop ederim ninni,
Gül top ederim ninni,
Gül ağacı dibinde,
Soy sop ederim ninni!

istanbul'un kesteınesi ninni,
Okka basar beş tanesi ninni,

Evlerin şenliği yavrum ninni,
Ninni nazlı yavrum ninni!

Kırmızı sarıdan üstündür ninni,
Beyaz siyahtan aktır ninni,
Benimcici yavrum ninni,
Herkesin gülüdür ninni!

Küçücüktür bebeğim,
Yoktur gamım kederim,
Seni ne çok severim,
Uyu güzel meleğim



Nenni nenni nedasına
Çüller konmuş odasına,

. Beş yüz dirhem gümüş girmiş,
Pabucumun nalçasına!

Nenni nenni nenni,
Uyusun bebeğim nenni,
Büyüsün bebeğim nenni!

Nenni nenni, nestene,
Keklik girmiş bostana,
Ne gül koymuş ne yaprak,
Hep yollamış dostuna!

Gülüm nenni nenni!

Ninni derim dertli dertli,
Uyur oğlum tatlı tatlı,
Benim yavrum pek kıymetli!

Uyu yavrumffrffni ninni!

Ninni desem bir hdlolur,
Gül açılır bahar olur,
Dilsiz kuşlar dile gelir,
Dilsiz kuşum sana ninni!



Bol soğanh börülce,
Evladıma gelince,
Gel güzelim bir gece!

Ninninin sesi gelir,
Yatanın uykusu gelir,
Gül gibi kokusu gelir!

Ninni kuzum ninni ninni!

Pazarda kuzu,
Yükü de kırmızı,
Ananın bir kızı!

Uyu kızım ninni!
Pazarda ceviz,
Kırarım da kavuz,
Nişanlın da yavuz!

Uyu kızım ninni!
Pazarda bal var,
Nişanlına yalvar,
Kız başında şal var!

Uyu kızım ninni!



Sen güneşsin ömrüme,
Yaraşıksm gönlüme,
Sen hayatm özüsün,
Yüreğimin közüsün!

Laylay hayatım laylay,
Kolum kanadım laylay!









Dandini dandini danaladım,
Ellerini kollarını kınaladım,
Ben yavruma dayamadım!

Ninni yavru m ninni!

Hay hoppala hoppala,
Kızımı verrnem topala,
Topal odun getirmez,
Kızım yakmasını bilmez, ninni!

Kara kara kargalar,
Denizdeki dalgalar,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım,
Yelpazeler yaparım,
Yavruma da sallarım!

Uyusun da büyüsün ninni,
Ninni de yavruma ninni!

Nar ağacı narsız olmaz,
Ninni ninni kuzum, ninni!
Gül ağacı gülsüz olmaz,
Yalan dünya sensiz olmaz,
Yavrum anasız olmaz!



Uyusun da büyüsün,
Tıpış tlpış yürüsün,
Ninni, ninni, e!

Ninni demeye geldim,
Gülün dermeye geldim,
Gülünü dermek için,
Senigörmeyegeldim!

Siyah üzüm salkımı,
Kızım orda saklı mı?
Saklı ise çıkarın,
Aldınrım aklımı, ninni!

Uyu yavrum kol/arım,
Seni hasretle sarsın,
Ümit dolu yol/arım,
Kucağımda sen varsını

Uyu yavrum ninni,
Büyü yavrum ninni,
Tıpış tlpış yürü yavrum,

ninni!



Bebeğin beşiği serin,
Bebek uyur derin derin,
Bebeği babasına verin!

Nenni bebeğe nenni!

Biner atın iyisine,
Düşer yolun kıyısına, ninni,
Haber verin dayısına, ninni,

Ninni yavrum ninni!

Karga karga gak dedi,
Bin duvara bak dedi,
Annen baban geliyor,
Çifte mumlar yak dedi, ninni!

Karga karga gak dedi,
Çık yollara bak dedi,
Al şu mavi boneuğu,
Beşiğine tak dedi!

KlZlm kızım ak kızım,
Beyaz ipek bük klZlm,
Halayıklar dokusun,
Sen üstüne tak klZlm!



KıZlm kızım ak kızım,
Çık kapıdan bak kızım,
O beyaz tombul ele,
Elvan kına yak kızım!

Ninni dedim ninnisine,
Çayır çimen koyusuna,
KıZlm ellerini kınalamış,
Kahve vermiş dayısına!

Ninni derim ninnisine,
Yavrum gider teyzesine,
Teyzesi görür kapar,
Şeker koyar torbasına, ninni!

Ninni desem yaraşır,
Has bahçeyi dolaşır,
Has bahçenin kızları,
Oğluma da sataşırı

Ninni ninni ninnisine,
Ninni çalar kendisine,
Selam yollar emmisine!

Ninni kuzum ninni!



Oğlum oğlum oyunda,
Elma tüter koynunda,
Ben oğlumu ararken,
Buldum kızlar koynunda!

r, e, e, nenni o.~luma!









Alaylıdır alaylı,
Komşunun maşrabası kalaylı,
Benim yavrum saraylı!

E yavruma e, e, e!

Ay ay desem yaraşır,
Gül bahçeler dolaşır,
Gül bahçenin içinde,
Ninni ninni yakışır!

Ninni oğluma ninni!

Bahçedeki nar mıdır?
Yanakları al mıdır?
Bebeklerin içinde,
Yavrum gibi var mıdır? Ninni!

Bir yavrum var küçücük
Hemen verir öpücük,
Gül gibi güzel yüzü,
Yatsa kapanır gözü,ninni!

Bir küçücük bebeksin,
Her gönüle dileksin, .
Şu gençlikte meleksin,



Uyu, uyu, uyu,
Gözbebeğim uyu!

Açık sana kucağım,
Yanıp duran ocağım,

Uyu, uyu, uyu,
Gözbebeğim uyu!

Dandan danalı bebek,
Elleri koynumda kınalı bebek,
Benim yavrum huri melek!

Ninni yavruma ninni!

Dandini dandini danaylı,
Altın beşik hamaylı,
Hamaylısı boynunda,
Melek mi var soyunda? Ninni!

Dandini dandini dandilsin,
Camilerde kandilsin,
Bahçelerde sümbülsün!

Uyusun da yavrum büyüsün,
Yüzlerini güller bürüsün!



Evimizin önü kuyu,
Kuyumuzun tatlı suyu,
Güzeldir yavrumun huyu!

Uyusun yavrum ninni!

Gözleri çakır çakır,
Su dolu çini bakır,
Benim yavrum bir tane,
Saçları tane tane!

Ninni yavrum ninni!

Hop hop altın top,
Bizde var kimsede yok,
Bir elinde yay,
Bir elinde ok!

Uyusun yavrum ninni!

Nenni nenni nestanesi,
Dört köşenin bir tanesi,
Annesinin nar tanesi!

Nenni yavrum nenni!



Ninni derim ben adına,
Bal mı kattılar tadına?
Ben senin güzel adına,

Ninni diyem kuzum ninni!

Ninni desem pek yakışır,
Koyun kuzuya akışır,
Yavrum ne desem yakışır!

Ninni yavrum sana ninni!

Ninni desem uçtan uca,
Olur mekteplerde hoca,
Anası gül kendi gonca!

E oğluma, e yavruma!

Ninni derim gülüme,
Hasbahçe bülbülüne!
Ağzı mürekkep hokkası,
Dudakları bahçe kiraZl,
Dişleri Hürmüz incisi,
Burnu Medine hurması,
Yanakları misket elması,
Kulakları kuş yuvası,
Gözleri benzer Mdeme,



Kirpikieri nergis çiçeği,
Kaş/arı kalip kalemi,
Alnı meydan sofrası,
Saçları bezzastan ipeği!

Sen bir küçük bebeksin,
Evimize direksin, ninni!

, Uyu. bebeğim uyu,
Ninni ninni ninni!

Sen bir küçük meleksin,
ller gönülde di/eksi n,
Sen de büyüyeceksin,

Uyu yavrum ninni!

Yeşil çimene oturdu,
Elini bala batırdı,
Oniki aylıktı yürüdü!

Ninni yavruma ninni!









Asmaya kurdum salıncak,
Uyumadı gitti yumurcak,
Kopuverdi salıncak,
Düşüverdi yumurcak!

Ninni ninni ninni!

Gül daimı yatak ettim,
Al ketenden yorgan diktim,
Bülbüllere haber ettim,
Sesin ile sabah ettim!

Ninni yavrum ninni!

Horoz öter uzun uzun,
Uyusana iki gözüm,
Dün geceden uykusuzum!
Uyu yavrum ninni ninni!

Ninnisine ninni kattım,
Şeker dudağmdan öptüm,
Senin ile sabah ettim!

Ninni yavrum ninni!



Ovaların darısı,
Kalktı kalmadı yarısı,
Kızım evinin arısı!

Uyu kızım uyu,
Büyü kızım büyü!

Sular gibi çağlarsin,
Beni eve bağlarsin,
Annen şimdi gelecek,
Niye böyle ağlarsin? Ninni!

Laylay dedim uyandı,
Laylaygüle boyandı,
Laylayımin sesine,
Çok analar uyandı!

Gece göklerden indi,
.GÜlyüzün gölge/endi,
Bu akşan: öbek öbek,
Yıldızlar birer çiçek, ninni!

Şu derenin ardı dağlar,
Çeşmesi yok suyu çağlar,
Benim yavrum bana ağlar!

Ninni yavrum ninni!



iki puhu bir derede ötüşür,
Ötme puhu derdim bana yetişir,
Kızım için nice canlar tutuşur!

Vyusun da büyüsün ninni!

Ninni derim belik be lik,
Yüreciğim delik delik,
Dünya denen bu gölgelik!

Ninni yavrusuna ninni!

Ayva ayvalıktayım,
Ayva toplamaktayım,
Getirin benim yavrumu,
Her gün ağlamaktayım, ninni!

Bebeğin beşiği çamdan,
Yuvarlandı düştü damdan,
Bey babası gelir Şam'dan!

Ninni yavrum sana ninni!

Horoz öter iki iki,
Kırmızı güllerin teki,
Senin baban gelir belki!

Ninnileyem küçük seni,



Nenni dedim nennin gelsin,
Gözlerine uyku gelsin,
Uzaklardan baban gelsin!

Nenni yavrum nenni!

Ninni desem gözün süzer,
Deste hrpik, inci dizer!
Senin baban gurbet gezer!

Ninni yavrum ninni!

Ninni ninni ninnisi var bunun,
Uyur uykusu var bunun.
Uzak uzak yollarda,
Babaannesi var bunun, ha!

Uyusun da büyüsün maşaliah,
Babasına kavuşsun inşallah,
Ha ha derim ninni,
Yavruma uykular ver Allah!

Ağlama küçük bebek,
Şimdi annen gelecek,



Ağlama cici bebek,
Şimdi baban gelecek,
Şimdi tren gelecek, ninni!

Bahçede kurdum salıncak, ninni,
Uyumadı yumurcak ninni,
Seni gidi yaramaz ninni,
Şimdi anan gelecekninni,
Sana mama verecek ninni!

Ha, ha, ha'su var,
Yavrumun uykusu var,
Uyu benim nenni bebeğim,
Sana mama vereceğim!

Ninni yavrum ninni!

Minarede bir kuş var,
Kanadında gümüş var,
Yavrumun babasının cebinde,
Türlü türlü yemiş var, ninni!

Ninni dedim beşiğine,
Güneş doğsun eşiğine,
Büyüdüğünü görürsem,
Gül koyayım beşiğine!



Ninni desem ben sana,
Naz edersin sen bana,
Yavrum baban gelince,
Oyuncak alsın sana!

Ninni ninni kapa gözlerini,
Uykuda melekler,
Getirir bebekler,
Kuzular koyunlar,
Ne güzeloyunlar!

Uyusun canım ninni!

Uyumazsan büyümezsin me/eğim
Sen uyu, ben sana mnni söyleyim
Uyu da gör sen anneni rüyfında,
Gör bak neler vardır dünyada!

Ninni derim sal/arım,
Artık düştü kol/arım,
Uyumuyar yumurcak,
Şimdi babasını yollarım!



·Ninni yavrum ninni,
Uyu da büyü ninni,
Uyumazsan seni benden alırlar,
Uyu yavrum ninni,
Ben yavrumdan ayrıımam, ninni!

Kargafındık getirmiş,
Fare yemiş bitirmiş,
O fareyi n'iipmalı?
Minôreden atmalı!

Ninni yavruma ninni!

Karga var git iş;ne,
Düşme kızımın peşine,
Karga seni tutarım,
Kanat/arını yalarım,
Mini mini kızıma,
Yelpazeler yaparım!

E, e, e kızıma!









A kuş tellice,
Kuş kanadının altı benlice,
Kuşu beyler vurmuş ürkütmüş,
Karlıca dağlara uçurtmuş!

Ay dede, ay dede,
Külfihın-nerede?
Teknede kaldı teknede,
Birisini bana versene,
Allah'tan istesene, ninni!

Benim tavuğum al al idi,
Yumurtadan kal idi,
Yumurta değil bir bal idi!
Evden eve vuralım,
Köyden köye soralım,
Tavuğu nerde bulalım?

Bir varmış bir yokmuş nenni,
Dağda yemişler çokmuş, nenni,
iki küçük bunu duymuş, nenni,
Dağı bir tutmuşlar, nenni!
Karanlıklar yerlere inmiş nenni,
Sis/er çökmüş nenni,



Birbirine sarılmışlar nenni,
Yata komuşlar nenni!

Eve vardım, ekmek yedim
Hocaya vardım, değnek yedim!
Babam bana darı verdi,
Ben darıyı kuşa verdim,
Kuş bana kanat verdi,
Ben kanadı havaya verdim,
Hava bana yağmur verdi,
B en yağmuru yere verdim,
Yer bana çimen verdi,
Ben çimeni koyuna verdim,
Koyun bana kuzu verdi,
Ben kuzuyu beye verdim,
Bey bana katır verdi.
Bindim katırın beline,
Geçtim Urum eline,
Katır beni düşürdü,
Elimi yüzümü şişirdi,
Kızlar geldi bakmağa,
Kıyamadım öpmeğe,
Ninem geldi almağa,
Yollarıma bakmağa,



Ninemin nesi var?
Koynu dolu kozu var!
Saydım yedim kozunu,
Tuttum onun sözünü!

Gide gide gittim,
Bir çayıra gittim!
Gökten bir beşik indi,
Içinde Halilıbrahim,
Allah dedim büyüttüm,
Ninni dedim uyuttum,
Hak yoluna gönderdim,
Hak yolunda bir kilim,
Hurmalar dilim dilim,
Onu yiyen dervişler,
Hak yoluna ermişler,

Hak yolunda bir kuyu,
Içinde Zemzem suyu,
Eğildim su içmeye,
Kanatlandım uçmaya,
Cennetteki hUriler,
Hurilerin hocası,
Bugün Kadir gecesi,



Getirdiler deveyi,
Bindirdiler Ali 'yi,
Ali kitap getirdi,
Cümlesine selam getirdi!

Hu dervişler dervişler,
Hak yoluna durmuşlar,
Hak yolunda bir kuyu,
ıçinde Zemzem suyu,
Eğildim su içmeye,
Kanatlandım uçmaya,
Cennet kapısını açmaya,
Cennet kapısında bir üzüm,
Huriler dizim dizim,
Hurilerin hocası,
Bu gün cuma gecesi,
Iktırdılar deveyi,
Bindirdller Altyi,
Ali kitap götürür,
Cümlemize selam getirdi!

Hu, ha dervişler,
Hak yoluna girmişler,
Hak yolunda bir pınar,



Ne soğulur ne diner,
Bunu içen dervişler,
Muradına ermişler!

Vyusun da büyüsun ninni,
Mini mini yavrum ha ninni!

Karga karga gak dedi,
Çık tepeye bak dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yalarım,
Yelpazeler yaparım,
Hanımlara satarım,
Karga kimin kargası?
Hacı beyin kargası,
Hacı beyin nesi var?
Başında al fesi var,
Köylerinde kızı var!
Çizmemi ver giyeyim,
Hacı beye varayım,
Göncü'lerin derede,
Darıbükü taşlıca,
Hacım kara kaşlıca,
Hacım sana ne oldu?
Omuzuna kuş kondu,



Kuşu koğdum uçurdum,
Yüce dağı geçirdim!
Yedi dağın kihdi,
Gece gelen kim idi?
Emmimin oğlu Musa,
Kolu budundan kısa!

Hocaya vardım değnek yedim
Evimize geldim kaymak yedim.
Kuş bana çimeni verdi
Ben çimeni koyuna verdim.
Koyun bana kuzusunu verdi.
Ben kuzuyu kurda verdim.
Kurt bana kürkünü verdi.
Ben kürkü ağa kadıya verdim,
Ağa kadı bana atını verdi
Bindim gittim:
İki kız çamaşır yıkar,
"Kız sizin adınLz Fadik mi Güdük mü?"
Sizin çemberleri çalddar,
Odalara sardılar,
Akşam gelen kim idi?
Musacık Musacık,
Elleri kolları kısacık!



Karga karga gak dedi,
Çık tepeye bak dedi!
Hacı nene kına döver,
Ben bilirim kimi sever,
Altın paşayı sever,
Altın paşa çardakta,
Gümüş yüzük parmakta,
Getir kızı göreyim,
Atlara bindireyim,
Saraydan geçireyim!
eezvede kahve kaynar,
İçinde filfil oynar!
B ülbülün kafesi var,
Dokunaklı sesi var!
Has ekmek has ekmek,
Mis ekmek!
Elimi kolumu şişirdi,
Kızlar geldi bakmağa,
Kıyamadım öpmeğe,
Ninem geldi almağa,
Yaralarım sarmağa,
Nenemin nesi var?
Koyun dolu kuzusu var!
Kayıp ettim yazıyı,



Şu derede ne var?
Uzun uzun çam var,
K ısa kısa mum var!
Ali öküze yem ver,
Ben veremem sen ver!
Çık çıkalım çardağa,
Ördeği katalım ördeğe,
Ördek başını kaldırmış,
Ve/ve/esini çaldırmış,
Velvelesi başında,
Otuz iki yaşında!
Ebemin kızgın çiçeği,
Elini kesti bıçağı,
Yağlık getir sileyim,
Deve getir bineyim.
Halep yoluna gideyim,
Halep yolunda bir pınar,
Içinde maymun oynar,
Maymun beni korkuttu,
Sağ kulağımı sarkıttı!



Tar tar taralı,
Taki paralı,
Yedi deve yederim
Ben anama giderim,
Anam eli şamdan,
Kilimciği damdan,
B en kilimi kaparım,
Köşe bucak kaçarım!
Orta yerde bir ocak,
Komşu kızı yakacak,
Pencereyi delecek,
Içeriye girecek,
Ninni ninni ninni!









Evimize nerden geldi bu bebek
Küçük burnu, ağzı, elleri,
Kıpkırmızı yanakları var;
Ağlayıp duruyor sabahlara kadar.
Daha bilmiyor konuşmasını.
Korkuyor çıkmaktan kundaktan.
Durmadan ninni istiyor canı
Uykusunda gülüyor bazan ...
Artık benim de bir kardeşim var,
Ne iyi insanın bir kardeşi olmak ..
Yarın o da benim gibi güler yüzlü
Kocaman bir çocuk olacak
O zaman bütün defterlerimi kitaplarımı
"Hepsi senin olsun" diye ona vereceğim
Sonra bir sabah elinden tutup
Okula götüreceğim ..



Bir parça kolu incinmiş,
Ağlamıyor, sızlamıyor.
Hem de kabahat seninmiş,
Bebek öyle diyor.

Şaka ettim hayır, hayır,
Bebek hiçbir şey demedi.
Haydi uyku saatındır,
Gece ilerledi.

Üzülme, ağlama yavrum,
Onu ben iyi ederim.
Bebek, sen de gözünü yum,
Uyu derin derin.

Yetişir ama, ağlama,
Sen uyu bebek uyusun.
Dargın mı bakalım sana?
Niye ağlıyorsun? .

Sen de oynarken düşersin,
Bütün çocuklar da düşer.



Bazen incinir bir yerin,
Ama çabuk geçer.

Onun yerine mi yoksa,
Bu gözyaşı, bu ağlama?
Ben de sana bir şeyolsa,
Ağlarım daima.

Haydi uyu yavrum, gece
Bütün acıları örter.
Sen de bir gün büyüyünce,
Beni düşün, yeter.



Coşkun ERTEPINAR
Oğlum Aybar'a

Uyu, ışık yüzlü çocuk,
Uyu, nergis gözlüm uyu!
Güzelolur bu yolculuk,
Annen özler o uykuyu ..

Günün altın arabası
Yüce dağlar ardındadır.
Uyandırma, sus ablası,
Uyku masal tadındadır ..

Uyusun bir, uyusun da,
Yine oynar gün boyunca.
Susun kuşlar, hep susun da,
Düşler görsün uça uça ..

Uyu, ışık yüzlü çocuk,
Uyu, masal kuşum uyu!
Güzel olur o yolculuk,
Dolaşırsın gökler boyu ...



Üzerinde beni uyutan minder
Yavaş yavaş girer tlık bir suya
Hinde dogru yelken açar gemiler
Bir uyku dıemine doğar dünya

Sırça tastan sihirli su içilir
Keskin sırat koç üstünde geçilir
Açtlmayan susam artık açılır
Başlar yolu cennete giden rüya



Bana çiçek gönderme
Bir kuş ağacı gönder
Dallarında gezinsin
Külrengi güvercinler

Konsunlar yastığıma
Uyutmak için beni
Sırtlarında kuş tüyü
Gagalarında ninni

Kaldırıp yatağımı
Uçursunlar göklere
Kendimi yıldızlarda
Bulayım birdenbire

Bana çiçek gönderme
Bir kuş ağacı gönder
Alnıma dokunanlar
Iyileşmiş desinler



Cici bebek, güzelbebek,
Baktm bana sen gülerek;
Benim küçük bebekçiğim;
Bebekçiğim yavrum benim.
Gel yat, biraz uyu, niçin
Açık durur gözcüklerin?
fatırayım ben de gör sen;
Uyku akar gözlerinden!
Kapadm da gözlerini
Ninni yavrum, ninni, ninni.
Işte ninni söylüyorum,
Uyu benim güzel yavrum!
Uyusun bebek yavrum, ha, ha!
Benim melek yavrum ha, ha!
Açık tutma gözlerini,
Seni yaramazcık seni.
Uyusun bebek ha, M ..
Be'nim melek yavrum ha, M...



Perilerin meleklerin
Üflediği altın neyler,
Huhusu güvercinlerden,
Gelecek ninniyi söyler.

Yuva olun yavruma ey
Pamuklar, ipekler, tüyler!
Yıldızlar damla damla süt,
Bir anne yüzüdür aylar.



Uyu, bir ıhlamurun altında uyu anne,
Ben gıpta ediyorum eşsiz uykuna senin,
Kim bilir rüyaların ne kadar güzel yine,
Bir çiçek bahçesine benzer orda günlerin.

İmreniyorum anne, ne güzel uyuyorsun,
Anlatıyorsun bana en güzel masalını,
Masmavi bir gök yolu üstünde koşuyorsun,
Öpüyorsun ıslak bir salkım söğüt dalını.

Başka çocuklarla mı oynuyorsun uykunda,
Kıskanmıyorum ki ben o mutlu çocukları,
Ebedi çocukluğum yalnızdır oyununda,
Peteklerden uzakta yaşayacaktır arı.

Yıllar oluyor ki ben seyretmekteyim seni,
Bitmiyor bu eşsiz, bu imrenilecek uyku,
İçimde bir çocuğun sa/ve içli sorgusu:
Seni bu kadar güzel uyutan hangi ninni?



Melekler dolanır bu kuytu yerde,
Ey gün kadar güzel çocuğum, uyu!
Bir gün hasretiyle için titrer de,
Anarsın,bu derin, tatlı uykuyu.

Uyu da gündüzler su gibi dinsin,
Menekşe gözüne kirpikler insin;
Yarın, şafak vakti, içine sinsin,
Güneşle uyanan kuşların huyu.

Uyu yavrum, akşam seni üzüyor,
Artık gözlerini uyku süzüyor;
Uykunun gölünde başın yüzüyor,
Dalgalandırmadan o durgun suyu ...



Pencereden süzülürüm,
Ağlarsanız üzülürüm,
Süt sağarım bebeklere,
Ben çobanım, bulut sürüm.

Ninni iyiye güzele,
Ninni dünyamız düzele.

Uçun uçun alayalay,
Jyilere uçmak kolay,
Ay-yıldızın gölgesinde
Derilin,başlasın halay

Ninni iyiye güzele,
Ninni dünyamız düzele.

Ay bulutun ardındadır
Masal, uyku tadındadır,
Şimdi çocuklar rüyada
Bir kuşun kanadındadır.

Ninni iyiye güzele,
Ninni dünyamız düzele.



Sensin canım yazım kışım
Benim şirin nazlı kuşum
Sana sevgi uçurmuşum
Uyu ninni uyu ninni

Bilirim ne çok düşün var
Çiçek çiçek öpüşün var
Bir gül gibi gülüşün var
Uyu ninni uyu ninni

Kovan kovan bal m olsun
Bin çiçekli daim olsun
Denizlerde saım olsun
Uyu ninni uyu ninni

Gözlerin akıp gidiyor
Uyku/ara gül seriyor
Rüyalar seni bekliyor
Uyu ninni uyu ninni



Başkasının çocuğu da olsan
sen bir insan yavrususun

Bir insan yavrusu sevmek istiyorum
ağzı

burnu
kulağı

ve sıcak kanı olan
ve uyuyabilen

bir insan yavrusunu

Uyu
çocuk

uyu
dizimde



Böyle çıfır çmr
Çıtırdamazdı ocaklar
Sen olmasan.

Mını mını
Ninni bilmezdi dud:ıklar
Sen olmasan.

Neye yarardı oyuncaklar
Sen olmasan.

Ve soğurdu, yavrum, kucaklar
Sen olmasan.



Ninniler malıdır tüm çocukların
ninniler söylenir tüm çocuklara.

Ninniler yoğrulur sıcak çöllerde
ninniler yıkanır soğuk göllerde
ninniler dinlenir serin yerlerde

Ninniler malıdır tüm ülkelerin
ninniler söylenir tüm çocuklara.

Ninniler ayva kokar nar kokar
Ninniler incir kokar muz kokar
Ninniler portakal kokar.

Ninniler malıdır tüm ulusların
ninniler söylenir tüm çocuklara.

Ninniler içine çeker renkleri
ninniler içine toplar dilleri
ninniler içine· alır bizleri.

Ninniler ninniler cömert ninniler
ninniler düş verir tüm çocuklara
ninniler ninniler sıcak ninniler
ninniler malıdır tüm anaların




